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 เขา้ชมงาน  China import and export fair / Canton fair 2 วนั 

 ชมความสวยงามอลงัการ  ของ The Venetian มาเกา๊ , เซนาโดแ้สควร ์ 

 อาหาร 10 มื้ อ / พิเศษ บุฟเฟ่ตน์านาชาติ / พิเศษเมนูเป็ดปักกิง่ 

 นอนจูไห่ 2 คืน กวางเจา 2 คืน  
 

 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ –  สุวรรณภูม ิ–จูไห่ – ตลาดกงเป่ย 

09.00 น. พร้อมกนัที่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์P  

สายการบนิแอรม์าเกา๊ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและ 

สมัภาระให้กบัทา่น 

11.35 น. เหินฟ้าสู่ เมืองมาเกา๊ โดยเที่ยวบินที่ NX 885  

15.25 น. เดินทางถึง”มาเกา๊”มาเกา๊ต้ังอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหล่ียมปากแม่น า้

เพิร์ล มีอาณาเขตติดกับต าบลกง๊เป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเกา๊ มีเน้ือที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบ
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ไปด้วยคาบสมุทร มาเกา๊, เกาะไทป, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเกา๊กับเกาะไทปาจะเช่ือม

ถึงกันด้วยสะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเกา๊-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 

4.5 กม.   พาท่านเดินทางข้ามด่านสู่เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช เมืองจูไห่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของ

ประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่อง จากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” 

(Amazing City in China) ผ่านทางประตูบอก เขต หรือประตูพรมแดนระหว่างจีนและโปตุเกส (มาเกา๊) ซ่ึงใช้

เป็นด่านพรมแดนสู่ประเทศจีนสร้างในปี ค.ศ. 1849 ผ่าน เข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่   

 

จากน้ันทา่นสู่ ตลาดใตด้ินกงเป่ย ให้ท่านช้อปป้ิงสินค้านานาชนิดเสมือนเดินอยู่ใน LOWU CENTRE  ทา่นจะ

สนุกสนานกับการต่อรองสินค้าราคาถูกทั้ง กระเป๋า ก้อปป้ีแบรนด์เนมดังต่างๆ หรือเลือกซ้ือเสื้ อผ้า ถุงเท้า 

รองเท้า เคร่ืองประดับส าหรับทกุเพศทุกวัย  

 

ค า่ บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนู เป๋าฮ้ือ + ไวนแ์ดง (1) 

 

ทีพ่กัจูไห่ LANDMARK HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที ่2 จูไห่-ถนนคู่รกั The Lover’s Road – รา้นผา้ไหม -ยาบวัหิมะ –รา้นหยก-วดัผู่โถว 

- กวางเจา – ถนนคนเดินซางเซียจ๋ิว 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (2) 

หลังอาหารน าท่านน่ังรถผ่านชมทวิทศัน์ของ ถนน  คู่รกั The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสน

จะโรแมนติก ซ่ึงรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทศัน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้

ช่ือว่าถนนคู่รัก กเ็พราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งน้ีได้มีการน าเก้าอี้  หรือม้าน่ั งซ่ึงท ามาส าหรับ 2 

คนน่ังเท่าน้ัน จึงได้ช่ือว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก แวะถ่ายรูปกบัสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิช

เชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือ

ไข่มุกอยู่ริมทะเล จากน้ันให้ท่านได้เลือกชมสินค้าที่โรงงานผา้ไหม สินค้าทุกช้ินผลิตข้ึนจากไหมจีนช่ือดังที่มี

คุณสมบัติเหนียว นุ่ม  อาท ิไส้ผ้าห่ม, ผ้าคลุมเตียง เป็นต้น 

 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

          น าท่านชม วดัผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพ่ือความโชคดี 

นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพ่ือการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพ่ืออายุยืนนาน  น าท่าน

ชมสินค้ายาประจ าบ้านของชาวจีน ยาบวัหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น า้ร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, 

ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  และให้ทา่นได้รับเลือกชม รา้นหยก สนิค้าโอทอ็ปของเมืองจีน 
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จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่กวางเจา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   พเิศษ เมนูเป็ดปักกิง่ (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ท่าน อิสระช้อปป้ิงที่ ถนนคนเดินซางเซ่ียจ่ิว  ซ่ึง

เป็นตลาดค้าส่งเสื้ อผ้าราคาถูกซ่ึงเป็นถนนโบราณที่

เช่ือมไปท่าเรือมาก่อน แต่ตอนน้ีกลายมาเป็นถนน

คนเดินที่มีของขายมากมาย และสองข้างทางยังมี

กจิกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้ได้เหน็ด้วย 

ถือเป็นถนนคนเดินช่ือดังของกวางโจว เป็นถนน

สั้นๆสองสายมาเช่ือมต่อกัน บรรยากาศจะคล้ายๆ

ย่านในฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน 

และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก ยังมีร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ มากมายเลยทเีดียว ที่น่ีเป็นที่ขายของให้

นักทอ่งเที่ยวดังน้ันราคาจึงสงูกว่าที่อื่นๆ จะคึกคักมากในช่วงกลางคืน 

 

ทีพ่กักวางเจา HARBOUR METROPOLIS FOSHAN HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วนัที ่3  กวางเจา -  ดูงาน กวางเจาเทรดแฟรค์รั้งที ่122 ( เต็มวนั ) – บุฟเฟ่ตน์านาชาติ 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 

น าทา่นเดินทางสู่  ศูนย์แสดงสนิค้านานาชาติกวางเจา “ กวางเจาเทรดแฟร”์ เพ่ือมองหาช่องทางทางธุรกจิ

ผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกนัซ่ึงเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกบัผู้ประกอบการในแต่ละ

มณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกจิทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสนิค้าทุก

ประเภท  

***(อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)*** เพ่ือให้ทา่นได้สะดวกต่อการชมงาน 
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ค า่  บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! เมนูบุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กักวางเจา HARBOUR METROPOLIS FOSHAN HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วนัที ่4  กวางเจา - ดูงานกวางเจาเทรดแฟร ์ ครั้งที ่122  -จูไห่ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (7) 

  น าทา่นเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสนิค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร”์ เพ่ือมองหาช่องทาง ทางธุรกจิงาน 

  ผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกนั ซ่ึงเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกบัผู้ประกอบการ ในแต่ละ 

  มณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลก ให้ความสนใจ China Import and Export Fair Complex แหล่งรวมสนิค้า

  ทุกประเภท อาทเิช่น สนิค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร , อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ  มากกว่า 100  

  หมวดหมู่  

***(อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)*** เพ่ือให้ทา่นได้สะดวกต่อการชมงาน 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่จูไห่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (8) 

ทีพ่กัจูไห่  LANDMARK HOTEL  
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วันที่ 5  จูไห่ – มาเกา๊ –องคเ์จา้แม่กวนอิมริมทะเล- โบสถเ์ซ็นพอลล ์-เซนาโด้สแควร์ – เวเนเช่ียน - กรุงเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (9) 

น าท่านเดินทางสู่มาเก๊า โดยรถโค้ช จากน้ันน าท่าน

ผ่านชมวิวของเกาะมาเก๊า ซ่ึงจะผ่านชมจุดส าคัญๆ

ต่าง เช่น มาเกา๊ทาวเวอร์ ที่มีความสูงถึง 338 เมตร 

และแวะถ่ายรูปป้ันองคเ์จา้แม่กวนอิมริมทะเล เป็น

องค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทบัยืนบน

โคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 

ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอมิลูกคร่ึงผสมผสานระหว่าง

จีนกับโปรตุ เกส ซ่ึงพระพักตร์เป็นพระแม่มารี 

โปรตุเกสสร้างขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าใน

โอกาสส่งมอบเกาะมาเกา๊คืนให้กับจีน เพ่ือคนให้รุ่น

ห ลั งได้ ระ ลึกถึ ง และภ ายใต้ รูป ป้ั น ยัง จัด เป็ น

พิพิธภัณฑ์ที่ จัดแสดงถึงประวัติความเป็นมา และ

วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ี 

แล้วน าท่านสู่   โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างขึ้ นเมื่ อต้น

ศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองมาเกา๊ โบสถ์แห่ง

น้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้

เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ท าให้คงเหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้า และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม 

หลังจากที่มีการบูรณะข้ึนใหม่ในปี ค.ศ.1991 นอกจากน้ีด้านหลังโบสถ์ยังมีการจัดพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาข้ึน

และยังมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโนผู้ก่อตั้งโบสถ์  ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ ญ่ีปุ่น และ

เวียดนาม ที่เสียชีวิตเม่ือคราวที่เกิดเพลิงไหม้คร้ังย่ิงใหญ่ พาท่านเดินสู่ย่านการค้าส าคัญของมาเกา๊ หรือเซ็น

เตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้สแควร์ โดดเด่นด้วยพ้ืนถนนที่ ปูลาดด้วยกระเบ้ืองเป็นลอนคล่ืน 

เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส  อิสระให้ท่านได้เดิน

เที่ยวและเลือกซ้ือสินค้าที่ มี ช่ือเสียง เช่น เสื้ อผ้าสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายย่ีห้อ อาทิเช่น ESPRIT, 

GEODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ   

  

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเลือกซ้ือสินคา้พื้ นเมืองที่ข้ึนชื่อของมาเกา๊ เช่น คุ้กกี้อัลมอนด์ มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋าเมียจ๋า หมู

แผ่นสตูรพิเศษ น า้มันปลา   
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (10) 

 

น าท่านเดินทางสู่โรงแรมหรูหรา 5 ดาว The Venetian Resort ชมบรรยากาศภายในบริเวณของ The 

Venetian Resort ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธมีของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์

ของชาวเวนิสท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปป้ิงกว่า 350 ร้านมีทั้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือก และยัง

มีสปาสุดหรูหราให้ทา่นเลือกใช้บริการ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้านและที่น่ังรองรับกว่า 1,000ที่น่ังภายในมีเน้ือที่

กว้างขวางที่สามารถใช้ในการจัดนิทรรศการหรือสัมมนาและท่านยังสามารถล่องเรือกอนโดล่า(ไม่รวมอยู่ในค่า

ทวัร์)ซ่ึงมีฝีพายที่สามารถขับร้องเพลงได้อย่างไพเราะภายในยังบรรจุด้วยร้านค้ามากมายคล้ายกับยกห้างดังๆ

มาไว้ที่ น่ีอาทิเช่นCoachเป็นต้นและภายในบริเวณของโรงแรมและยังมีขบวนพาเหรดให้ท่านได้ช่ืนชมอัน

ตระการตาให้ท่านได้สัมผัสเมืองเวนิสที่ยกมาต้ังใจกลางโรงแรมเรามีคาสิโนขนาดมหึมาให้ท่านได้ลองเสี่ยงโชค

เล่นๆเพ่ือความสนุกสนาน  

 

สมควรแก่เวลา พร้อมกนัที่จุดนัดหมาย เพ่ือเดินทางสู่สนามบิน  

19.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเกา๊เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ  

โดยสายการบินแอร์มาเกา๊   เที่ยวบินที่ NX 882  

21.00 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

   

ก าหนดการเดินทาง 

วนัที ่15-19 ตุลาคม 2560 

ราคา

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 2-11 

ปี 

(มีเตียง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 2-11 ปี 

(ไม่มีเตียง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ่ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ขาไป NX 885 :  11.35 – 15.25 น. 

ขากลบั NX 882 :  19.00 -21.00 น. 
19,900.- 19,900.- 19,900.- 5,500 

 

 หมายเหตุ:  เด็กหมายถงึ  อายุ 2-11 ปี 
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อตัรานี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพ – มาเกา๊ ไป – กลับ โดยสายการบินแอร์ มาเกา๊  

 ค่าภาษีสนามบิน / ค่าภาษีน า้มัน 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าสมัภาระ 20 KG 

 ค่าโรงแรมที่พัก / พักเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

 ค่ามัคคุเทศกอ์าชีพท้องถิ่น 

 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุในรายการ 

 น า้ดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / ทา่น 

 ค่าประกนัการเดินทาง 1,000,000 บาท 

 ค่ารถปรับอากาศระดับมาตรฐาน 

 ค่าบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์  (ส าหรับทา่นที่ไม่เคยมีบัตรเข้างานมาก่อน) 

 ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 144 ช.ม. (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)  

 

***กรณีทา่นมีวีซ่าเด่ียวจีนที่ยังไม่ใช้งานอยู่ในเล่มพาสปอร์ตโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทวัร์รับทราบก่อนจองทวัร์  เน่ืองจาก

ทา่นจะไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปเข้าจีนได้เจ้าหน้าที่ตม.จีนจะใช้วีซ่าที่อยู่ในเล่มของทา่นหากเกดิความเสียหายใดๆ 

ภายหลัง  ทางบริษัทไม่สามารถท าคืนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ได้เน่ืองจากค่าใช้จ่ายดังกล่าว  เป็นการบริการแบบวีซ่าทั้งกรุ๊ป 

 

 *** ส ำหรับท่ำนท่ีมีบตัรเอเปค ไม่ตอ้งท ำวซ่ีำเขำ้จีน โปรดแจง้ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีรับจองทวัร์ทรำบ 
 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม 

 ค่าธรรมเนียมทปิพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 150 หยวน / ลูกค้า 1ทา่น/ตลอดทริป 

 ค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิข้ึนเน่ืองจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดินไหว น า้ทว่ม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบก ากบัภาษีเตม็รูปแบบ 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด 

 

เงือ่นไขการส ารองที่น ัง่ 

- กรุณาช าระเงินค่ามัดจ าทวัร์ ทา่นละ 10,000 บาท หลังจากท าการจอง พร้อมส่งเอกสารส าเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง 

- การช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเกบ็ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า21วันทา่นควรจัดเตรียมค่าทวัร์ให้เรียบร้อย

ก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะน้ันจะถือว่าทา่นยกเลิกการ

เดินทางโดยอตัโนมัติ 
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เอกสารจ าเป็นทีต่อ้งใชส้ าหรบัท าบตัรเขา้งาน  

1.นามบัตรภาษาองักฤษ  ทา่นละ 2 ใบ (มีช่ือ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อเป็นภาษาองักฤษ ) 

2.รูปถ่าย 2 น้ิว 2 รูป พ้ืนขาวหรือฟ้า (เพ่ือท าบัตรเข้างาน) 

- ทา่นใดที่เคยเข้างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบัตรงานไม่เกิน 3 ปีนับจากคร้ังล่าสดุ สามารถใช้บัตรเข้างานอนัเก่าได้ค่ะ 

แล้วกรณีที่ทา่นไม่ได้น าบัตรเก่ามาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการท าบัตรใหม่ 200 หยวนต่อทา่น ณ วันเข้างาน  พร้อม

ทั้งโชว์ตัวที่เคานเตอร์ท าบัตร  ทั้งน้ีทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้เรียกเกบ็แต่เป็นกฎของงานแฟร์  

 

หมายเหตุ 

- กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจ าทุกกรณี 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสีย หรือได้รับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และ

อุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (15 ทา่นขึ้นไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน

คณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของทา่น 

- กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเล่ือนการ

เดินทางของทา่นไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีทา่นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ า

ตัว๋  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

- กรณีทา่นได้ช าระค่าทวัร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัร์หรือมัดจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการหัก

ค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกดิขึ้นจริงเป็นกรณีไป(อาทกิรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้วหรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทางเมือง

นอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการหักเกบ็ค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิข้ึนแล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป 

- กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ กต็าม

ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

- เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง

ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 


